Závěreč'ný účetobce Lašovice za rok2010
jak
Závěrečný účetobce Lašovice obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2010 a to
obce
zarok2010.
příjmové,tak výdajové části a obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření
Rozpočet obce na rok 2010 byl schr'álen na zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2010. Před
jednánirn zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední desce (22.2.2arc - 10.3.2010). Projednárrí a
předóháze1o schr,álení rozpočtového provizoria. Rozpočet byl
schválení radnotro
'o'póčtu
koncipován jako schodkový, rózpočtové přrjmy běžnéhoroku byly niŽšínež plánované výdaje.
Rozdilpříjmů a výdajů byl pokryt z přebyku hospodaření předchozích let.
Údaie o plnění rozpočtu _ příimy:
Plánované přrjmy obce činily 1.0ó0.000,- Kč. Během roku 2010 byly přrjmové zdroje měněny
rozpočtovými_ opatřeními. Skutečnéplnění rozpočtu v příjmovéčásti bylo v roce 2010
1.210.405,47 Kč, což je lI2,44 7o schváleného rozpočtu.

Do rozpočtových pr'íjmůdotačníchtitulů byta schválena dotace na výkon státní správy. V průběhu
roku byly pri.1n'y navýšeny o neinvestičníúčelovédotace Ze státního rozpočtu zasílané
prostřednícwím Krajskeho nrádu Středočeského kraje na volby do Parlamentu PS ČR a na volby do
óbecních zastupitelstev _ jedná se o ťrnančníprostředky, které jsou poskytor'ány přísně účelověa
podléhaj í fi nančnímuvypořádání.
t\

Viryoj příjmů během roku probíhal dle předpokladů abez závaŽnějších výkyvů. Příjmy navíc byly
příjrrry daňové a to ta část, která je sdílená společně se státním rozpočtem.
Údaie o nlnění rozpočtu _ vÝdaie:
Rozpočtovévýdaje byly zastupitelswem obce schváleny ve výši 1.260.000,- Kč. Během roku 2010
byly rozpočtovými opatřeními mírně upravovány. Skutečnéčerpání činilo 84ó.108'81 Kč, což je
66,28 7o schváleného rozpočtu.

Nevyčerpáníplánovaných výdajů bylo zejména z důvodu nereaiizace původně zamýšlené a
odsouhlasené opravy obecního vodovodu - tato akce byla následně z časových důvodůpřesunuta
do roku 2011.

Během roku nebylo nutné použitífinančníchúvěrůani půjček.

Pohledávkv a závazky:

-

pohledávky
Pohledávky obce k 3I.12.2010 ěiní 97 .690'00 Kč, z toho:

-

odběratelé

-

neplacené poplatky

l0.300,-

Kč fiedná se

elektrickou energii _ čp. 4)

o

vystavené faktury za

toho nájemné býy 2a.50a'- Kč,
nájemné hospoda 36.800,- Kč, vodné 6.040,_ Kč,
87

39a,-

Kč (z

nájernné sál 500,- Kč. poplatek za odpad 23'550,'
Kč).
K v1,rnálrání pohledávek jsou čirrěna opatření formou zasí|áni upomínek.

-

zánazky
Závazky obce k 3I.12'2010 činí20.061,00 Kč - (edná Se o nevyplacené mzdy, odvody daní,
sociáini a zdtavotnípojištění zaměstnanců za měsíc prosinec 2010).

Obec nemá zřízenv žádnéDříspěvkové organizace.

Vvúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraiů:
obec v roce 2010 nepodala Žádost o Žádnou dotaci. Přijaté neinvestičníúčelovédotace ze státnílro
rozpočtu zasílané proitřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje byly čerpány a vypořádány
sóuladu se zákonem. Finančnívýpořádání dotací proběhlo dle stanoveného termínu KU
'Středočeského kra.| e k 3 I.I2.201 0.

ava

aření obce

o

ašovice za ob

31.12.20L0.

Na základě zákona ě.

42O|2OO4 Sb. o přezkoumání hospodaření územrrích samosprál'ních

celků a

dobrovolných svazků obcí přezkoumal hospodaření obce dne 4'2.2011 Krajský úřad Středočeského
kraje, odbór finančníkontroly. Závěr prověrky, respektive celá zpráva o výsledcích přezkoumáni
hošpodaření obce Lašovice je uvedená v samostatné příloze. V tomto závětuje uvedeno, Že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy:
I. Zptávao výsledku přezkoumání hospodaření obce zarokZll}
2. YýkazFIN2-12M ó phění rozpočtu Úsc t 3I.12.2an
3. Hlavní kniha (předvaha) analytická + příloha

V Lašovicíchdne 2Í.5.2011
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Sejmuto:
Schvá1eno zastupitelstvem obce:

